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     THIEN HAI SON Resort *** 
                                          A: 68 - Tran Hung Dao - Duong Dong - Phu Quoc - Kien Giang - Viet Nam 

                                          T: (84-77) 3994 162 - 3983 044 - F: (84-77) 398 3046   

                                          W: www.phuquocthienhaison.com - E: thienhaisonpq@vnn.vn 

 

BỘ PHẬN LỮ HÀNH : 0773 994162 / 0773 983044-1522  

 

 
 

Ngày 1: ĐẢO NGỌC CHÀO ĐÓN   

Xe và HDV đón khách tại sân bay, đưa về khách sạn nhận phòng, dùng cơm trưa, nghỉ ngơi. 

14h00:  Tham quan Đông đảo – Thưởng thức hải sản biển. 

 

- Tham quan cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống tại Phú Quốc, tìm hiểu quy trình 

sản xuất nước mắm với lịch sử đã trên 200 năm của người dân địa phương để tạo nên 

đặc sản nổi tiếng trong và ngoài nước. 

- Tham quan vườn tiêu Phú Quốc, tìm hiểu một nghề nông đặc trưng của Đảo Ngọc. 

- Viếng thăm Chùa Sư Muôn (Hùng Long Tự), một ngôi chùa nằm lưng chừng núi, 

bình lặng giữa thiên nhiên biển đảo. 

- Cơ sở sản xuất rượu Sim Phú Quốc, một loại rượu vang độc đáo được làm từ trái sim 

rừng Phú Quốc.  

- Leo thác, dã ngoại Suối Tranh, xuyên rừng khám phá thiên nhiên hoang sơ và đắm 

mình trong làng nước mát lạnh (có nước vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9 hằng 

năm). 

- Tham quan Làng chài cổ Hàm Ninh, quý khách tự do thưởng thức các loại hải sản 

tươi sống như: ghẹ, mực, tôm, các loại ốc,… (chi phí tự túc), tìm hiểu cuộc sống của 

người dân chài trên huyện Đảo. 

17h30: Trở về khách sạn, khách tự do tắm biển hoặc tắm hồ bơi tại Resort và ăn tối tại nhà 

hàng. 

- Tối quý khách tự do khám phá Phú Quốc về đêm hoặc đăng ký tour đi câu mực được 

tổ chức hằng ngày ngay tại quầy Lữ hành của khách sạn, thưởng thức vị ngọt của mực 

tươi ngay trên boong tàu. 
 

 

Ngày 2: TRÃI NGHIỆM BIỂN XANH – CÂU CÁ, BƠI NGẮM SAN HÔ 
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Quý khách dùng Buffet sáng tại nhà hàng của Khách sạn. 

 

8h30: Xe và HDV đưa quý khách đi tham quan 1 ngày Nam đảo. 

- Đến cơ sở nuôi cấy Ngọc trai Phú Quốc – nơi nuôi cấy ngọc trai chính hiệu tại Phú 

Quốc. 

- Viếng Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc – Ngôi chùa lớn nhất miền Tây Nam Bộ. 

- Xuôi về An thới, quý khách đến tham quan di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc, nổi tiếng 

là điạ ngục trần gian một thời giam giữ những chiến sĩ cách mạng yêu nước. 

- Tham quan cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống tại Phú Quốc, tìm hiểu quy trình 

sản xuất nước mắm của người dân địa phương với lịch sử đã trên 200 năm để tạo nên 

đặc sản nổi tiếng cả trong và ngoài nước.  

- Xe đưa đoàn ghé Bãi Sao – một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc với bãi cát 

trắng mịn, nước biển trong xanh.  

- Quý khách lên tàu và trổ tài câu cá, lặn ngắm san hô cùng người dân địa phương. 

- Dùng cơm trưa ngay trên tàu và thưởng thức món cá chiên xù (hoặc nướng) do chính 

quý khách vừa câu được. 

17h00: Về lại khách sạn, ăn tối, tự do dạo Chợ đêm Dinh cậu. Khám phá ẩm thực độc đáo 

của địa phương. 

 
Ngày 3: TAM BIỆT PHÚ QUỐC 

 
6h00 – 9h00: Qúy khách dùng Buffet sáng tại nhà hàng. Tự do khám phá hoặc dạo chợ 

Dương Đông mua sắm hải sản, trả phòng trước 12h00, xe và hướng dẫn viên tiễn khách ra 

sân bay. Kết thúc chương trình tour – tạm biệt Phú Quốc đảo xanh.  

 

Giá trọn gói chương trình bao gồm : 

- Phòng nghỉ tại khu nghỉ dưỡng Thiên Hải Sơn. 

- 06 buổi ăn: 02 buổi sáng Buffet tại Resort Thiên hải Sơn và 03 buổi ăn (100.000 đ/ 

suất) + 01 ăn trưa trên tàu. 

- Xe tham quan, HDV địa phương đón tiễn sân bay và theo suốt chương trình. 

- Tàu câu cá và dụng cụ câu. 
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- Phí tham quan các điểm. 

- Bảo hiểm du lịch. 

- 02 chai nước suối + 02 khăn lạnh cho mỗi khách. 

 

Giá không bao gồm: 

- Vé máy bay hoặc vé tàu. 

- Các dịch vụ phát sinh khác như chụp hình, giặt ủi,… 

 

Giá vé trẻ em: 

     - Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 1 vé người lớn. 

     - Trẻ em từ 06 đến 10 tuổi mua ½ vé (Tiêu chuẩn: 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép 

chung phòng với gia đình). 

-  Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống được miễn phí (gia đình tự lo cho bé). Nhưng 02 người 

lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải 

mua ½ vé và được các chính sách như trên. 

 

Ghi chú: Nếu khách về chuyến chiều phụ thu 02 khách 180.000/suất, 4 khách 120.000/suất, 

từ  6 khách trở lên 100.000/suất. Bữa sáng ngày đầu tiên nếu khách bay chuyến sớm (phụ thu 

50.000đ/suất – ăn sáng bên ngoài (1 tô + 1 ly)). 


